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Veldhoven werkt op afspraak  

Voor alle producten en diensten waarvoor u aan de balie moet zijn, maakt u een afspraak via   

www.veldhoven.nl of bel 14 040. Via de site kunt u ook producten en diensten vanuit thuis regelen. 

 

*21UIT06013* 

datum : 22 december 2021 ons kenmerk : 21UIT06013 

uw brief van : 7 december 2021 uw kenmerk : - 
bijlage : - IBAN : NL08BNGH 0285 0087 14 
onderwerp  : Steunregeling Veldhovense (sport)verenigingen  
 
 

     

Geachte heer Antonis, Beste Sander, 

 

 

In uw brief van 7 december stelt u namens de fractie van VVD vragen over een 

Steunregeling voor Veldhovense (sport)verenigingen.  U refereert aan de vrijstelling 

van huur voor gemeentelijke accommodaties gedurende de vorige coronagolf.   

U geeft aan dat u een aantal vragen heeft aangezien we ons in een vergelijkbare 

situatie bevinden. Hieronder treft u de beantwoording van deze vragen aan. 

 

1. Is het college van plan om ook nu adequaat op te treden bij volledige 

sluiting?  

Zowel in 2020 als in 2021 hebben wij financiële steun verleend aan verenigingen 

wiens accommodatie tijdelijk gesloten werd. Wij hebben toen de huurders van 

gemeentelijke eigendommen huur kwijtgescholden voor de periode waarin de 

sluiting gold. Vanaf medio november werden onze accommodaties weer verplicht 

gesloten. In eerste instantie gedeeltelijk maar vanaf 19 december volledig. Wij 

zien dat deze verplichte sluiting voor een aantal partijen weer leidt tot minder of 

geen inkomsten. Wij treden daarom ook nu weer adequaat op en hebben 21 

december jl. besloten om voor de huurders van onze accommodaties huur kwijt te 

schelden. 

 

2. Heeft het college nagedacht om bij de huidige beperkte openingstijden de 

huur gedeeltelijk te verminderen?  

Inmiddels is de gedeeltelijke lockdown van medio november met ingang van 19 

december jl. omgezet in een volledige lockdown. Wij hebben daarom besloten om 

de huur volledig kwijt te schelden voor de hele periode van de gedeeltelijke en 

volledige lockdown. 

 

3. Zo ja, wanneer is het college van plan de huur te verminderen?  

Wij schelden de huur kwijt vanaf 15 november 2021 tot de datum dat de 

accommodaties weer geopend kunnen worden.  
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4. Zo niet, is het college bereid om de Veldhovense verenigingen nu of op 

korte termijn te helpen met een vermindering van de huur?  

Zoals hiervoor vermeld schelden wij de huur kwijt voor de periode in 2021 en 2022 

waarin een lockdown geldt. Dit verrekenen wij met de nog te betalen huur of storten  

teveel betaalde huur terug. Wij informeren de betreffende huurders hier zo snel 

mogelijk over.  

 

 

Wij hopen hiermee uw vragen vooralsnog voldoende te hebben beantwoord. 
 

 

Met vriendelijke groet, 

het college van burgemeester en wethouders van Veldhoven, 

 

 

 

  
 

 

Noud Bex Marcel Delhez 

secretaris burgemeester  

 

 


